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 Kennisnemen van
Het collegebesluit om de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve aanvullende zorgverzekering voor 
minima te verhogen met € 2,00 per persoon per maand per 1-1-2019. Dat betekent dat deelnemers 
vanaf dan maandelijks een bedrag van € 32,00 gemeentelijke bijdrage ontvangen, ongeacht het 
gekozen zorgpakket. Het college wil de gemeentelijke bijdrage in 2020 verhogen naar € 35,00 per 
persoon per maand. Het aanbod van de keuze aan aanvullende zorgverzekeringen voor minima blijft 
gelijk. 

Inleiding 
Jaarlijks stelt het college de gemeentelijke bijdrage in de zorgpremie voor minima vast zolang die 
binnen de begroting blijft. Net als de aanvullende pakketten in de gemeentepolis waaruit de 
inwoners kunnen kiezen. Dit wordt vóór 1 oktober doorgegeven aan de zorgverzekeraar om te 
voorkomen dat inwoners meerdere berichten van hen ontvangen over de prolongatie voor 2019. Dit 
zou namelijk erg verwarrend en onduidelijk zijn. 

Informatie
Het college kiest ervoor de gemeentelijke bijdrage te verhogen omdat: 

- De zorgpremie in 2019 gaat stijgen en we hiermee tegemoet komen aan de hogere lasten 
voor onze minima. 

- De zorgkosten naar verwachting ook in 2020 blijven stijgen. Daarom wil het college hieraan 
tegemoetkomen en geeft ze de minima duidelijkheid en zekerheid. 

- Het ondersteunen van minima aansluit op het bestuursakkoord 'Duurzaam en Dienstbaar' . 
- We door de gemeentelijke bijdrage te verhogen een directe impuls geven aan minima om 

deel te nemen aan de gemeentepolis.  
Hierop wordt in de burap 2019 de begrotingspost voor de collectiviteit voor minima verhoogd. In de 
raming voor de begroting 2020 wordt de verhoging voor 2020 meegenomen.  

Minima hebben in de regel hoge zorgkosten, daarom sluiten we bij het aanbod van de aanvullende 
zorgpakketten aan op deze behoefte. De zorgpakketten met een minimaal aanvullend pakket bieden 
we bewust niet aan om het risico op onderverzekering te voorkomen. 

Vervolg 
Voor 1 oktober wordt het besluit van het college doorgegeven aan de zorgverzekeraars. Nadat de 
raad deze raadsinformatiebrief heeft ontvangen, wordt ook de Participatieraad geïnformeerd. 
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Communicatie
Uiterlijk op 12 november maken de zorgverzekeraars de premies voor 2019 bekend. Direct daarna 
ontvangen de inwoners de prolongatie voor 2019 van de zorgverzekeraar. De gemeente schrijft alle 
mensen aan die ze vanuit het minimabestand kent om hen te informeren over de mogelijkheden van 
de collectiviteit en de aantrekkelijke gemeentelijke bijdrage in de premie. Daarnaast publiceren we in 
het Goirles Belang en organiseren we in samenwerking met de Formulierenbrigade 
informatiebijeenkomsten (meestal in de raadszaal en in zorgcentrum de Guldenakker) over de 
collectieve aanvullende zorgverzekering. Ook zullen mensen bij het informatiecafé De Beurs terecht 
kunnen. Facebook gebruiken we ieder jaar om mensen te wijzen op hun mogelijkheden. Net als vorig 
jaar blijft het mogelijk om je digitaal aan te melden voor de collectiviteit via 
www.berekenuwrechtplus.nl en www.gezondverzekerd.nl. De komende periode zoeken we samen 
met collega's van Communicatie naar aanvullende instrumenten om onze inwoners goed te 
informeren. We willen dat alle inwoners die recht hebben op de een bijdrage in de premie, net als bij 
de andere minimaregelingen, hier ook gebruik van maken. Uiteraard werken we hierin ook samen 
met onze partners zoals de Formulierenbrigade.  

Bijlagen
Geen. 
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